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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ६० 
 

सभावृ ांत 
 

दनांक - १४/०५/२०१३        वेळ -  दपार  ु ३.00 वाजता 
 

 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 

दनांक १४/०५/२०१३ रोजी दपार  ु ३.00 वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील 

महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली होती.  सभेस खालील 

स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा. जगताप नवनाथ द  ू   - सभापती   
      २) मा. चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      ३) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ४)    मा. जगद श शेटट  
 ५)    मा. अ णा दलीप भालेकर 
 ६) मा. वाघेरे सुिनता राजेश  
 ७) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 ८) मा. बारणे माया संतोष 

९) मा. कदम सदगु  महादेव  
१०) मा. भ डव ेसंिगता राज  

११)    मा. शडगे आशा सुखदेव  
 

यािशवाय मा.झुरे – सह आयु , मा.कारचे, मा.कुलकण , मा.ढेरे, मा.टेकाळे, मा.दरगुडेु , 
मा.फंुदे – सहा यक आयु , मा.घाडगे- मु य लेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव,  
मा.सुरगुडे,- वकास अिभयंता,  मा.गायकवाड – .आरो य वै कय अिधकार , मा.भदाणे- 
उपसंचालक (नगररचना) मा.दधेकरु , मा.िनकम, मा.काची, मा.कुदळे मा.िचंचवडे, मा.क पले, 
मा.थोरात, मा.स यद ,मा.साळवी, मा.लडकत, मा.खाबडे, मा. परजादे, मा.दांगट, मा.रामदास 
जाधव, मा.शरद जाधव, – कायकार  अिभयंता,  मा.कांबळे - .िश णािधकार  (मा यिमक),   
मा.भोसले – शा. अिधकार , मा.च हाण –आरो य कायकार  अिधकार ,  हे अिधकार  सभेस 
उप थत होते.  

 
----------------- 
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खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 

 
सूचक – मा.आशा शडगे     अनुमोदक – मा चं कांत वाळके 
 
 थायी सिमतीची सभा मंगळवार द.२१/५/२०१३ रोजी द.ु२.४५ पयत तहकुब 
करणेत यावी 

 
सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 

---------- 
 
  

मा.सभापती - मंगळवार दनांक २१/५/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ पयत सभा 
तहकूब करणेत येत आहे. 

 
 
 
 
 
 

        ( नवनाथ द ू जगताप ) 
सभापती 

         थायी सिमती 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर -४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ६० 

सभावृ ांत 

( दनांक १४/५/२०१३ ची तहकूब सभा) 
 

दनांक - २१/०५/२०१३        वेळ -  दपार  ु २.४५ वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची दनांक १४/५/२०१३ ची 
तहकूब सभा मंगळवार, दनांक २१/०५/२०१३ रोजी दपार  ु २.४५ वा. महानगरपािलके या 
शासक य इमारतीमधील महापौर मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली 

होती.  सभेस खालील स मा. सद य उप थत होते. 
 

१) मा.चं कांत (भाऊ) साहेबराव वाळके 

      २) मा. वनया दप (आबा) तापक र 

 ३)     मा. सौ.तनपुरे सुषमा राज   
४) मा. वाघेरे सुिनता राजेश  

 ५) मा. महेशदादा कसन लांडगे 
 ६) मा. बारणे माया संतोष 

७) मा. धराडे शकंुतला भाऊसाहेब  
८) मा.कदम सदगु  महादेव  
९) मा. भ डव ेसंिगता राज  

 
यािशवाय मा.डॉ. ीकर परदेशी,.मा.झुरे-सह आयु ,  मा.पवार,मा.कुलकण ,मा.ढेरे,मा.फंुदे 

- सहा आयु , मा.घाडगे- मु य लेखापर क, मा.गावडे - नगरसिचव,  मा.कांबळे – .शहर 
अिभयंता,मा.सुरगुडे,- वकास अिभयंता,मा.तुपे – सहशहर अिभयंता,   मा.पवन साळवे – 
अित.वै . अिधकार , मा.भदाण-े उपसंचालक (नगररचना) मा.दधेकरु , मा.ढगे,मा.िनकम, 
मा.काची, मा.कुदळे मा.िचंचवडे, मा.क पले, मा.थोरात, मा.स यद ,मा.साळवी, 
मा.लडकत,मा.बरशे ट , मा.खाबडे,मा.कुलकण , मा. परजादे, मा.दांगट, मा.रामदास जाधव, 
मा.शरद जाधव, – कायकार  अिभयंता हे अिधकार  सभेस उप थत होते.  

----------------- 
 

खालील माणे सूचना मांडणेत आली. 
 
सूचक – मा.चं कांत वाळके      अनुमोदक - मा.सदगु  कदम 
   सभा भर वणेकामी नेमले या वेळ  मा. सभापती सभागृहात उप थत नसलेने 
मा.माया संतोष बारणे यांची सभेचे अ य  हणून िनवड कर यात यावी. 

सदर सूचना सवानुमते मा य झाली. 
 ( मा. बारणे माया संतोष यांनी सभेचे अ य थान वकारले.) 

 

------------- 
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मा.सदगु  कदम:-   मा. थायी सिमती ठराव मांक ३३४८ दनांक ७/५/२०१३ ला दलेली 
उपसुचना र  कर यात यावी व मा.आयु  यांचे तावानुसार तीन म हने 
कालावधी कर ता मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या खचास मंजुर  
दे याची द ती करणेत ु यावी. 

 

मा.सभा य    :-   मा. थायी सिमती ठराव मांक ३३४८ दनांक ७/५/२०१३ ला दलेली  

उपसुचना र  कर यात येवुन  मा.आयु  यांचे तावानुसार तीन म हने 
कालावधी कर ता मुदतवाढ दे यास व याकामी येणा-या खचास मंजुर  
देणेत आ याचे व या द तीसह ु दनांक ७/५/२०१३ रोजी झाले या 
सभेचा (कायप का मांक - ५९)  सभावृ ांत कायम करणेत आ याचे 
मा.सभा य  यांनी कट केले. 

------- 
ठराव मांक – ३३६४      वषय मांक – १ 
दनांक – २१/५/२०१३     वभाग – थाप य 
सुचक – मा.सदगु  कदम    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे . था/िन/४ड/का व/१२४/२०१३ द.२५/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या थाप य वभागाकड ल िन.नो. .४/२०१२-१३ मधील अ. .८२ अ वये, 

भाग .४८ (जुना वॉड .७६) मधील ठक ठकाणी ड .पी.व नॉन ड .पी. रोड या कडेने 
फुटपाथ करणेकामी मे.के.पी. क शन (िन.र. .४०,५४,१५५/- [र. .चाळ स लाख 
चोप न हजार एकशे पंचाव ण] पे ा १९.९९ % कमी) या ठेकेदाराकडून िन वदा मंजूर 
दराने र. .३४,०५,९१६/- पयत काम क न घेणेस तसेच िन वदा अट  माणे डांबर, 
िसमट, लोखंड या तीनह  मटे रयल या िनधा रत केले या बेिसक दराम ये कं ाट 
कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक 
राह ल या अट स अिधन राहन यांचेबरोबर करारनामा क न घेणेू स व याकामी येणा-या 

य  खचास मा यता देणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
ठराव मांक – ३३६५      वषय मांक – २ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – वै कय 
सुचक – मा. वनया तापक र    अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .वै /१अ/का व/३७६/२०१३ द.३०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
आनंद मे डकल फ डेशनचे निसग इ टटयुट या सं थेबरोबर निसग कोससाठ  १ 

वषासाठ  करारनामा करणेस व सं थेकडून वायसीएमएच णालय व भोसर  णालय या 
दोन णालयांसाठ  र. .५,०००/- येक  असे एकूण र.  १०,०००/- अनामत जमा 
करणेस व आर.ए.एन.एम. चे ४० व ा यासाठ  व आर.जी.एन.एम. चे २० व ा यासाठ  
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अशा एकूण ६० बेडस साठ  ित दन ितखाट र. .१०/- आकारणेस मा यता देणेत येत 
आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३६६      वषय मांक – ३ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – ड भाग रहाटणी 
सुचक – चं कांत वाळके                अनुमोदक – मा.सुषमा तनपुरे 
संदभ:- मा. भाग अिधकार  यांचे जा. .ड /१७/का व/१४५/२०१३ द. २/५/२०१३.      

मा. भाग अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  

मनपा या ड भाग कायालयाकड ल िन.नो. .७/२०१२-१३ मधील अ. .५ अ वये, 
भाग .८८ येथे ठक ठकाणी थाप य वषयक करकोळ द तीची कामे करणेकामी ु

मे.नंदे र  कॉ ॅ टर (िन.र. . ८,४०,०४०/- [र. .आठ लाख चाळ स हजार चाळ स] पे ा 
३६.०१% कमी) या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने 
याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३६७    वषय मांक – ४ 
दनांक –२१/५/२०१३               वभाग – जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे   अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं१/का व/३४५/२०१३ द.२६/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके यावतीने शहरातील सावजिनक गणेशो सव 
मंडळांचे व वध वषयांवर ल देखा यां या पधचे आयोजन दरवष  कर यात येते. या पध 
अंतगत वजे या मंडळास धनादेशा ारे ब सांची र कम अदा क न व श तप क देवून 
स कार केला जातो. या माणे यावष ह  सदर पधचे आयोजन  कर यात आलेले होते. 
याकर ता थेट प दतीने र. .२,२०,५००/- (अ र  र. . दोन लाख वीस हजार पाचशे ) 
इतका खच झालेला आहे. तसेच पध या प र ण सिमतीचे मानधन, चहापान, भोजन इ. 
यव थेकर ता व गणेश वसजनाचे दवशी प कारांचे भोजन यव थेकर ता र. . 
४२,२६२/- (अ र  र. . बेचाळ स हजार दोनशे बास  फ ) इतका  खच झाला असून या 
दो ह  खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३६८    वषय मांक – ५ 
दनांक – २१/५/२०१३    वभाग – जनतासंपक व वागत क  
सुचक – मा.सदगु  कदम         अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .जस/ं५/का व/२३८/२०१३ द.२६/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माणे  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलकेची  महारा  वधानमंडळ लोकलेखा सिमतीसमवेत 

बैठक द.९/१/२०१३ रोजी  िशवछ पती डा संकुल, बालेवाड , पुणे या ठकाणी झाली. 
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यावेळ  मा यवरांची चहापान, ना ा इ. यव था हॉलीडे इन या हॉटेलम ये कर यात आली 
होती. याकामी र. .३६,२७२/- (र. . छ ीस हजार दोनशे बाह र) इतका खच झाला 
असून सदर खचास काय र मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३६९      वषय मांक – ६ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – नगरसिचव 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .नस/२/का व/२३६/२०१३ द.३०/४/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

मा.से े टर , अ खल भारतीय महापौर प रषद, नवी द ली यांचेकड ल प ानुसार 
अ खल भारतीय महापौर प रषदेची सन २०१३-१४ ची वा षक वगणी र. .२०,०००/- 
(र. .वीस हजार) यांना अदा करणेस मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७०      वषय मांक – ७ 
दनांक – २१/५/२०१३           वभाग – आरो य मु य काया. 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे          अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:-मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .आमुका/३/का व/२६१/२०१३ द.४/५ /२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  

 ‘अ’ व ‘ड’ भाग काय े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे व वाहतुक करणे ( 
Primary & Secondary Collection) कामासाठ  न याने िन वदा कायवाह  ता वत करणेत 
आलेली आहे. तथापी यासाठ  काह  कालावधी लागणार अस याने स याचे मा य दराने 
अ- भाग े ातील घरोघरचा कचरा गोळा करणे कामासाठ  मे. ी संत गाडगेबाबा महाराज 
बेरोजगार सं था व मे.रमाबाई वयंरोजगार सेवा सहकार  सं था मया दत या २ सं थांची 
५५ Tata Ace वाहनांकर त ५५ वाहन चालक, ११० कामगार व ४ सुपरयाझर पुर वणेकामी 
अंदाजप क य दराने तर ड- भागासाठ  ७० वाहनांकर ता ७० वाहन चालक, १४० कामगार 
व ६ सुपरयाझर पुर वणेकामी मे.महाल मी वयंरोजगार सेवा सह. सं था यांची 
अंदाजप क य रकमे या ६.९१८७५ % कमी दराने ठेकेदार हणुन दनांक २५.४.२०१३ 
पासुन ६ म हने अथवा िन वदा कायवाह  पुण होईपयत या दो ह पैक  जो थम पुण होईल 
या कालावधीसाठ  ठेकेदार हणुन नेमणुक करणेस व याकामी येणा-या य  खचास 
मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७१      वषय मांक – ८ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – मु य लेखापर ण 
सुचक – मा.सुिनता वाघेरे         अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:-मा.मु य लेखा पर क यांचे जा. .मुलेप/१/का व/४१२/२०१३ द.४/५/१३
 मु यलेखाप र ण वभागाम ये कायरत असणा-या कमचा-यांनी रजा 
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मंजुर कामी सादर केले या वनंती अजानुसार तावा सोबतचे प  ‘अ’ म ये 
दश वले माणे रजा मंजूर स मा यता देणेत येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७२      वषय मांक – ९ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग –आरो य मु य काया 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे          अनुमोदक – मा.महेशदादा लांडगे 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जा. .आम/ु४/का व/१९४/२०१३   
      द.७/५/२०१३.      

मा. आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माण े-  
मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३, ब भागाचे 

काय े ाम ये औषध फवारणी करणेकामी मे.म हार ए टर ायजेस यांनी ब भागासाठ  
दलेला सुधार त दर र. .१,८९५/- ( ित दन ८ तास) वकृत करणेस मा.आयु  यांनी 
मा यता दली असून यानुसार मे.म हार ए टर ायजेस या ठेकेदाराबरोबर करारनामा 
क न कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे.  

(िन.र. .६,५५,२००/- र. .सहा लाख पंचाव न हजार दोनशे) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७३      वषय मांक – १० 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग–आरो य मु य काया 
सुचक – मा.सदगु  कदम        अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जा. .आम/ु४/का व/१९१/२०१३  
       द.७/५/२०१३.      

मा. आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३, अ भागाचे 

काय े ाम ये औषध फवारणी करणेकामी मे. तु बायोिस ट म यांनी अ भागासाठ  
दलेला सुधार त दर र. .१,८७५/- ( ित दन ८ तास) वकृत करणेस मा.आयु  यांनी 
मा यता दली असून यानुसार मे. तु बायोिस ट म या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
(िन.र. .६,५५,२००/- [र. .सहा लाख पंचाव न हजार दोनशे) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७४      वषय मांक – ११ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग–आरो य मु य काया 
सुचक – मा.शकंुतला धराडे        अनुमोदक – मा.चं कांत वाळके 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जा. .आम/ु४/का व/१९२/२०१३ 
       द.७/५/२०१३.      

मा. आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -   
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मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३, क भागाचे 
काय े ाम ये औषध फवारणी करणेकामी मे. तु बायोिस ट म यांनी क भागासाठ  
दलेला सुधार त दर र. .१,८२७/- ( ित दन ८ तास) वकृत करणेस मा.आयु  यांनी 
मा यता दली असून यानुसार मे. तु बायोिस ट म या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न  

कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
(िन.र. .६,५५,२००/- [र. .सहा लाख पंचाव न हजार दोनशे) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७५      वषय मांक – १२  
दनांक – २१/५/२०१३             वभाग–आरो य मु य कायालय 
सुचक – मा.सुषमा तनपुरे         अनुमोदक – मा.संिगता भ डवे 
संदभ:- मा.आरो य कायकार  अिधकार  यांचे जा. .आम/ु४/का व/१९३/२०१३ 
       द.७/५/२०१३.      

मा. आरो य कायकार  अिधकार  यांनी िशफारस केले माणे -  
मनपा या आरो य मु य कायालयाकड ल िन.नो. .१/२०१२-१३, ड  भागाचे 

काय े ाम ये औषध फवारणी करणकेामी मे. तु बायोिस ट म यांनी ड भागासाठ  
दलेला सुधार त दर र. .१,८७५/- ( ित दन ८ तास) वकृत करणेस मा.आयु  यांनी 
मा यता दली असून यानुसार मे. तु बायोिस ट म या ठेकेदाराबरोबर करारनामा क न 
कामाचा आदेश देणेत आला अस याने याचे अवलोकन करणेत येत आहे. 
(िन.र. .६,५५,२००/- [र. .सहा लाख पंचाव न हजार दोनशे) 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

ठराव मांक – ३३७६      वषय मांक – १३ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.संिगता भ डवे         अनुमोदक – मा.शकंुतला धराडे 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं५/का व/२६२/२०१३ द.७/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
मनपाचे करसंकलन वभागासाठ  आव यक संगणक टेशनर  छपाई सा ह य 

खरेद कामी ई-िन वदा .३९/०४/२०१२-१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे. ी.साई दा 
ंटस,िचंचवड पुणे-१९ यांचे िमळकतकर बले मनपाचे नमुनया माणे A/4 साईज पेपर 

(210X294 MM),80 GSM ब लारपूर पेपरवर म ट कलरम ये दो ह  बाजूस छपाई 
सा ह याचे दर एकूण र. .५,५९,२००/- व मे.  ताप फ स,भोसर  पुणे-२६ यांचे 
िमळकतकर पावती मनपाचे नमु या माणे काबन पेपरसह 8X8X2 साईज म ये छपाई 
मटे रअल सा ह याचे दर एकूण र. .१,८९,०००/-असे एक त एकूण र. .७,४८,२००/- दर 
वकृत क न, करारनामा केलेला अस याने तूतकामी केले या सं वदेची मा हती 

अवलोकन करणेत येत आहे. 
सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 

------- 
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ठराव मांक – ३३७७      वषय मांक – १४ 
दनांक – २१/५/२०१३      वभाग – म यवत  भांडार 
सुचक – मा.महेशदादा लांडगे       अनुमोदक – मा. वनया तापक र 
संदभ:- मा.महापािलका आयु  यांचे जा. .मभा/ं५/का व/.२६०/२०१३ द.७/५/२०१३.      

मा.महापािलका आयु  यांनी िशफारस केले माण े-  
मनपाचे व वध वभागांतील अिधकार  व कमचार  यांचे २१०० मेल आय-ड  

नुतनीकरण करणे,मनपाचे ई-िन वदा णाली या SSL (Security Socet Layer ) चे नुतनीकरण 
करणे व मनपाचे वेब पोटलचे SSL (Security Socet Layer ) चे नुतनीकरण करणे कामी ई-
िन वदा .३४/०३/२०१२-१३ अ वये लघु म िन वदाकार मे.टेक ९ स ह सेस िचंचवड, पुणे-
३३ यांचे २१०० ई-मेल आयड  नुतनीकरण व मनपाचे ई-िन वदा णाली या SSL (Security 

Socet Layer ) चे नुतनीकरण करणे तसेच मनपाचे वेब पोटलचे SSL (Security Socet Layer ) 

नुतनीकरण करणे एकूण ३ बाबी सा ह याचे दर एकूण र. .७,४१,३३०/- दर वकृत 
क न, करारनामा केलेला अस याने तूतकामी केले या सं वदेची मा हती अवलोकन 
करणते येत आहे. 

सदर ठराव सवानुमते मा य झाला. 
------- 

यानंतर मा.सभा य  यांनी सभा संप याचे जा हर केले. 
 

       (बारणे माया संतोष) 
सभा य  

         थायी सिमती 
                              पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 

                          पंपर  - ४११ ०१८. 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८.नगरसिचव वभाग, 
मांक - नस/४/का व/४७७/२०१३ 

दनांक -  २२/०५/२०१३. 
 

 
 

त - सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  यांचेकडे 

पुढ ल यो य या कायवाह साठ  रवाना.   
       


